Zadavatel:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
IČ: 71377999

Veřejná zakázka:
„Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti
malých a drobných podniků prostřednictvím finanční podpory pořízení základních ICT služeb v
rámci OPPI“

Evidenční číslo VZ: 60061220

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZVZ“)

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jako zadavatel shora uvedené veřejné
zakázky (dále jen „zadavatel“), využívá tímto svého práva dle § 49 odst. 4 ZVZ a poskytuje všem
uchazečům následující dodatečné informace:
Zadavatel se rozhodl, že upřesní zadávací dokumentaci tak, aby bylo zcela jasné, zda jeden Uživatel
může podat více Žádostí a následně uzavřít s Poskytovatelem více smluv na poskytování
zvýhodněných ICT služeb.
Zadavatel stanoví, že jeden Uživatel je oprávněn podat maximálně dvě (2) Žádosti a na základě každé
jedné Žádosti uzavřít vždy pouze jednu smlouvu s Poskytovatelem na poskytování zvýhodněných ICT
služeb, přičemž limit maximální Slevy ICT na jednoho Uživatele (500.000,- Kč bez DPH) se vztahuje na
součet všech Žádostí jednoho Uživatele, kterým bylo vyhověno.
V důsledku této úpravy byla změněna Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy, a
to Příloha č. 1, článek 1 a Příloha č. 7, článek III.
V tomto ohledu se zároveň upravuje odpověď na dotaz č. 9 v Dodatečných informacích č. 4 a dotaz č.
8 v Dodatečných informacích č. 7 následovně:
Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že rozšíření ICT služeb je možné pouze na základě nově podané
Žádosti a nově uzavřené Smlouvy s Uživatelem, a to pouze jednou.
Dále se zadavatel rozhodl, že upraví zadávací podmínky tak, že Smlouvy s Uživatelem ve smyslu odst.
6.1 závazného vzoru smlouvy musí být uzavřeny nejpozději do 30.6.2013.
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V důsledku této úpravy byla změněna Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy, a
to odst. 6.1 a odst. 7.3.
Dále se zadavatel rozhodl, že upraví zadávací podmínky tak, že mezi Žádosti ve smyslu odst. 7.3
závazného vzoru smlouvy se budou započítávat pouze Žádosti od různých Uživatelů, tj. Uživatelů
s rozdílným IČ.
V důsledku této úpravy byla změněna Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy, a
to odst. 7.3.
Dále se zadavatel rozhodl, že upraví zadávací podmínky tak, že v souvislosti s povinností odst. 7.3
závazného vzoru smlouvy bude Objednatelem zadrženo vždy 10% (slovy deset procent) z každé
fakturované ceny za Služby propagace a Služby administrace s tím, že poslední částka bude zadržena
v rámci fakturace za červen 2013.
V důsledku této úpravy byla změněna Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy, a
to odst. 7.3.
Dále se zadavatel rozhodl, že upraví zadávací podmínky tak, aby byl vyjasněn způsob úhrady ceny za
poskytování Služeb administrace.
V důsledku této úpravy byla změněna Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy, a
to odst. 8.3.
V důsledku výše uvedených úprav zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro
podání nabídek do 29.8.2011. Zároveň byl v tomto smyslu upraven článek 11 a článek 12. Zadávací
dokumentace.
Oznámení o změně lhůty pro podání nabídek v IS VZ bylo v souladu s § 148 odst. 6 ZVZ odesláno
v den odeslání těchto dodatečných informací.

Zadavatel dále obdržel dne 25. července 2011 žádost o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.
Dotaz č. 1:
Ze seznamu významných služeb (bod 4.2.4 první odrážka) musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném
období realizoval 1 významnou službu v oblasti správy systémové infrastruktury a služby provozu
serverové infrastruktury. Pokud uchazeč neposkytuje uvedené služby jednomu odběrateli, znamená
to, že je třeba prokázat jednu službu v požadovaném rozsahu pro služby systémové infrastruktury a
jednu službu provozu serverové infrastruktury tj. 2 služby v uvedeném rozsahu nebo stačí v
uvedeném rozsahu jedna z těchto služeb tj. buď služby systémové infrastruktury, nebo služby
serverové infrastruktury?
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že ve vztahu k seznamu významných služeb, konkrétně ve vztahu
k významné službě uvedené pod první odrážkou bodu 4.2.4 zadávací dokumentace platí, že dodavatel
prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud prokáže, že v uvedeném období realizoval
minimálně jednu (1) významnou službu, která byla poskytována v oblasti správy systémové
infrastruktury a zároveň v oblasti provozu serverové infrastruktury, přičemž rozsah plnění této
významné služby musí činit minimálně 30 mil. Kč bez DPH.
Dotaz č. 2:
Pokud v průběhu trvání projektu projeví uživatel zájem o jinou službu, kterou původně nežádal, bude
zpracována nová žádost, je takový uživatel považován za administraci nové žádosti ve smyslu bodu
7.3 Smlouvy?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že s ohledem na výše uvedené je možné, aby jeden Uživatel
podal maximálně dvě Žádosti, ale za administraci nové žádosti ve smyslu odst. 7.3 závazného vzoru
smlouvy se bude považovat vždy pouze první ze dvou Žádostí jednoho Uživatele.
Příloha:
Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Závazný vzor smlouvy

V Praze dne 1. srpna 2011
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